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خردورزی
علی اصغر روانشاد
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استادیار گروه زبان و ادبیّاتدانشگاه یزد ،ایران

احمد ابراهیمینیا

3

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه یزد ،ایران

چکيده 
احمد شوقی ،شاعر پرآوازة ادبیات معاصر عربی و پروین اعتصامی ،بانوی شهیر شعر معاصر فارسی از شاعرانی هستند که
با استفاده از ظرفیّت تعلیمی شعر ،به امر آموزش و تربیت ،بهویژه تربیت کودکان و نوجوانان ،اقدام کرده و برای این
منظور ،به سرودن منظومههای تمثیلیروی آوردهاند .اهمّیّت این نوع از قصّهها در سهولت انتقال مفاهیم اخالقی ،تربیتی و
اجتماعی به مخاطب است .با توجّه به ضرورت و اهمّیّت بازشناسی این مفاهیم در بررسیهای تطبیقی ،این پژوهش به
دنبال این هدف است که با روش توصیفی -تحلیلی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی به مقایسه و تحلیل
خردورزی که یکی از مهمترین مضامین در اشعار احمد شوقی و پروین اعتصامی است ،بپردازد تا از این طریق ،وجوه
تشابه و تفاوت اندیشههای دو شاعر را نمایان سازد .یافتههای تحقیق ،بیانگر این است که شوقی و پروین ،خرد را چراغ
راهنمای زندگی فرد معرّفی میکنند که وی با بهکارگیری آن ،میتواند موانع و مشکالت را از پیشرو بردارد و با فهم
معنای واقعی زندگی ،آیندة روشنی را برای خود رقم بزند .دو شاعر معتقدند که آنچه موجب غنای عقل و تکامل آن
میشود ،کسب تجربه است .آن دو ،رعایت احتیاط را نشانۀ خردورزی میدانند و کسی را خردمند به حساب میآورند
که همواره جانب احتیاط را نگه دارد .در زمینۀ تفاوت دیدگاهها؛ شوقی ،رشد مادّی و دنیوی را به عنوان یکی از نتایج
خردورزی مطرح میکند و حال آنکه ،پروین با صراحت بر رشد و کمال معنوی و روحانی تأکید میکند.
واژگانکليدی :ادبیات تطبیقی ،احمد شوقی ،پروین اعتصامی ،منظومۀ تمثیلی ،خردورزی.
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.7پيشگفتار 
.7-7تعریفموضوع 

انسانها برای برقراری ارتباط با یکدیگر ،از ابزارهای خاصّی استفاده میکنند؛ آنها ،گاهی از ایما و
اشاره ،گاهی از زبان شفاهی و برخی از اوقات ،از زبان نوشتاری بهره میبرند .هنگامیکه انسان به دلیل
ترس یا هر عامل دیگری ،نتواند زبان شفاهی و نوشتاری را آشکارا به کار ببرد  ،از ابزارهای دیگری
همچون حکایت تمثیلی یا فابل 1کمک میگیرد .فابل در لغت به معنای قصّه ،حکایت اخالقی ،داستان،
تمثیل ،افسانه و اسطوره آمده است( .ر.ک :بیرجندی و همکاران ،1371 ،ج)717 :1
فابل در اصطالح ،داستان کوتاهی است به نظم یا نثر که به قصد انتقال و تعلیم یک اصل اخالقی یا
سودمند به مخاطب گفته میشود .این اصل اخالقی در آغاز یا پایان حکایت به طور جداگانه یا در
ضمن آن در یکی دو جملۀ پرمعنای نکتهدار به مخاطب عرضه میشود .معمولترین نوع فابل ،فابل
حیوانات است ،در این نوع از قصّهها ،حیوانات نقش انسان را بازی میکنند( .ر.ک :پورنامداریان،
142 :1311؛ شمیسا273 :1371 ،؛ براهنی )47-41 :1312 ،بهروز عزبدفتری با تأکید بر نقشآفرینی
جانوران در فابل به عنوان گونهای از داستان ،میگوید« :نمایش افراد انسانی بهصورت جانوران،
مشخّصۀ فابل ادبی است( ».عزبدفتری )4 :1333،از عوامل پذیرش عمومی فابل ،سادگی و کوتاهی این
حکایتها ،عامّبودن پیام آنها و آشنابودن شخصیّتها و رفتار آنان است( .ر.ک :ملکمحمّدی،
 )3 :1311آشنایی احمد شوقی()1با فابل به اوایل دورة نهضت ادبی معاصر برمیگردد؛ آن زمان که وی
برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت .شوقی در این دوره ،با تأثیرپذیری از ادیبان برجستۀ اروپا بهویژه
الفونتن( )2فرانسوی و اقتباس و ترجمه از حکایتهای وی و نیز با تعمّق در فرهنگ اسالمی و آثار
شاعران نامدار عرب در دورههای پیشین و دقّت در اوضاع و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی عصر
خود ،شاهکارهای زیبایی را در قالب حکایت به زبان حیوانات پدید آورد ،البتّه همۀ آنها ،ترجمۀ
صرف نیستند؛ بلکه بعضی از آنها از ابتکارات خود شاعر به شمار میآیند( .ر.ک :خلیل73 :2333 ،؛
روانشاد و زمانی )21-23 :1332 ،در ایران نیز اعتراض و انتقاد نسبت به سیاستهای حکومتی در
فضای بسته و محدود دورة رضاشاه برای شاعر متعهّدی چون پروین اعتصامی( )3کار دشواری بود؛ به
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 .3اعتصامی ،پروین ()1317؛ دیوان ،به کوشش و مقدّمۀ منوچهر مظفّریان ،چاپ سوّم ،تهران :ایران.
)1377( ----------- .4؛ دیوانقصائدومثنویّاتوتمثيالتومقطّعاتپرویناعتصامی،چاپ هفتم ،تهران:
ناشر ابوالفتح اعتصامی.
 .7انوری ،حسن ()1333؛ فرهنگبزرگسخن ،جلد سوّم ،چهارم و پنجم ،چاپ هشتم ،تهران :سخن.
 .1براهنی ،رضا ()1312؛ قصّهنویسی ،چاپ سوّم ،تهران :نشر نو.
 .7برونل ،پیِر؛ ایوان بالنژه؛ دانیل کوتی؛ فلیپ سِلیه و میشل تروفه ()1371؛ تاریخادبياتفرانسه ،جلد دوّم :قرن
هفدهم ،ترجمۀ افضل وثوقی ،چاپ اوّل ،تهران :سمت.
 .1بیرجن دی ،پرویز؛ قاسم کبیری؛ اکبر میرحسینی؛ مهدی نوروزی و محمود نورمحمّدی ()1371؛

فرهنگ

دانشگاهیرهنما،انگلیسی -فارسی ،جلد اوّل ،چاپ اوّل ،تهران :رهنما.
 .3پورنامداریان ،تقی ()1311؛ رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي ،چاپ ششم ،تهران :علمی و فرهنگی.
األول ،الطّبعة الثّالثة ،بريوت :دار الکتب اللّبناين.
 .13احلاوي ،ایليا ()3891؛ أحمد شوقي ،اجلزء ّ

األول ،بريوت :دار اجليل.
حممد عبداملنعم ()8881؛ دراسا في األدب العربی الحدی ومدارس  ،اجلزء ّ
 .11خفاجيّ ،
 .12خليل ،ابراهيم ()1002؛ مدخ لدراس ال ّ عر العربي الحدی  ،عمان :دار املسرية للنّشر والتّوزیع والطّباعة.
 .13دهخدا ،علیاکبر ()1373؛ لغتنامه ،جلد چهارم ،چاپ اوّل ،تهران :دانشگاه تهران.
 .14ذاکرحسین ،عبدالرّحیم ()1377؛ ادبياتسياسیایراندرعصرمشروطيّت ،جلد دوّم ،چاپ اوّل ،تهران :علم.
 .17سجّادی ،سیّد جعفر ()1311؛ فرهنگعلومعقلی،تهران :انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.
العامة للکتاب.
حممد ()1002؛ ّ
القص بین الحقیق والخیال ،القاهرة :اهليئة املصریّة ّ
 .11مشس ال ّدین ،جمدي ّ
 .17شمیسا ،سیروس ()1371؛ انواعادبی ،تهران :فردوس.
الرابع ،الطّبعة الثّانية عشرة ،بريوت :دار الکتاب العريب.
 .11شوقي ،امحد ()8881؛ ال ّ وقیا  ،اجلزء ّ

 .13صلیبا ،جمیل ()1311؛ فرهنگفلسفی ،ترجمۀ منوچهر صانعی درّهبیدی ،چاپ دوّم ،تهران :حکمت.
 .23الفاخوري ،حنّا ()3891؛ الجام في تاریخ األدب العربي :األدب الحدی  ،بريوت :دار اجليل.
 .21معین ،محمّد ()1377؛ فرهنگفارسی ،جلد اوّل ،چاپ دوازدهم ،تهران :امیرکبیر.
 .22میرانصاری ،علی ()1371؛ اسنادیازمشاهيرادبمعاصرایران ،جلد اوّل ،چاپ اوّل ،تهران :سازمان اسناد
ملّی ایران.
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ب:مجالّت 
 .23ایراندوست تبریزی ،رضا ()1371؛ «شخصیّت و اخالق در فابلهای پروین اعتصامی و ژان دو الفونتن
(بحثی در ادبیات تطبیقی)» نشریة دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،دورة  ،37شمارة ،143-142
صص  .73-1
 .24روانشاد ،علی اصغر و محسن زمانی ()1332؛ «داستان پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبههای
نمادین ،تربیتی ،اجتماعی و سیاسی » ،مجلّةنقدادبمعاصرعربی ،سال سوّم 4 ،علمی -پژوهشی ،صص .24-1
 .27زینیوند ،تورج و روژین نادری ()1334؛ «جایگاه حسام الخطیب در ادبیات تطبیقی جهان

عرب» ،مجلّة

ادبياتتطبيقی(فرهنگستانزبانوادبیفارسی)  ،پیاپی  ،11صص .223-113

طورﻩ» ،مجلّ
 .21شﻬاب ،رافد سامل سرحان ()1082؛ «أدب األطفال في العالم العربي مفﻬومه ،نشأته ،أنواعه و ت ّ
السادس ،صص .22-10
التّا ّقني ،اجمللّد  ،12العدد ّ
 .27عزبدفتری ،بهروز ()1333؛ «حکایت تمثیلی (فابل) مشغلۀ نظر ویگوتسکی» ،کتابماهادبيات ،سال پنجم،
شمارة ( ،43پیاپی  ،)113صص .13-4
 .21ملکمحمّدی ،ناهید ()1311؛ «فابل در مرزبان نامه» ،رشدآموزشزبانو ادبفارسی ،دورة  ،23شمارة
دوّم ،صص .11-3
 .23یوسفی ،ابراهیم و زهرا راستگو ()1334؛ «فابل در دیوان پروین اعتصامی»،
فارسی ،دورة  ،23شمارة اوّل ،صص .43-41

رشد آموزش زبان و ادب

بحو في األدب المقارن (فصلیّة علمیّة  -محكّمة)

لّیّة اآلداب والعلوَّ اَنَانیّة ،جامعة راُي ،رمان اش

الَنة الثامنة ،العدد  ،31صی  1397ا 1439 /َّ .ا ،َّ 2118 / .صص 68-41
ّ

العقالنیة في ال عر التمثیلي الحمد شوقي و بروین اعتصامي(.دراسة مقارنة(1
علی اصغر روانشاد

2

أستاذ مساعد يف قسم اللّغة العربية و آداهبا ،جبامعة یزد ،إیران
احمد ابرا یمینیا

3

طالب ماجسترية يف فرع اللّغة العربيّة وآداهبا ،جبامعة یزد ،إیران

المل ّخص

ی عد الشاعر الشﻬري العريب امحدشوقي و الشاعرة الشﻬرية االیرانية بروین اعتصامي من الشعراء اللذین وظفا شعرمها لغرض التعليم و الّتبية
وعلى وجه خاص تربية األطفال و األحداث و قد نظم الشاعران شعرمها يف نطاق الشعر التمثيلي .أمهية القصص التمثيلية يف اشعار
الشاعرین تكمن يف نقلﻬا للمفاهيم األخالقية و الّتبویة و االجتماعية إىل املخاطب املتلقي يف أساليب سﻬلة یسرية .ويف السياق ذاته ،قمنا
يف هذا البحث و اعتمادا على املنﻬج الوصفي التحليلي و على ضوء األدب املقارن االمریكي بدراسة مقارنة ملا وجدنا بني شعر شوقي و
اعتصامي من مفﻬوم العقالنية ومن مث اماطة اللثام عن وجوﻩ التشابه و التباین بينﻬما ..و من ابرز النتائج اليت تفيدها هذﻩ الدراسة هو ان
الشاعرین شوقي و اعتصامي ینظران إىل العقالنية كمصباح منري یستضيئ به االنسان و یزیل به املشاكل اليت تعّتض حياته ما ميكنه من
استيعاب مغزى احلياة الواقعية و بناء حياة مستقبلية واعدة لنفسه .مث یرى الشاعران ان التجارب اجلدیدة من شاهنا ان تغذي العقل و اخلةربة
لدى االنسان .اضف اىل ذلك أن الشاعرین یعتةربان التوخي باحلذر و احليطة دليال على العقالنية و عنوانا یليق مبن یتصرف يف تعامله مع
اآلخرین بالتوجس و اخليفة .واما فيما یتعلق باوجه اخلالف يف رؤى الشاعرین ميكن القول بان شوقي یعتةرب الّتقية املادیة و املالية كمكسب
من مكاسب العقالنية بينما توكد بروین على التنمية املعنویة و الروحية كمعطى من معطياهتا.

الکلما ال ّدلیلیّة :األدب املقارن ،امحد شوقي ،بروین اعتصامي ،الشعر التمثيلي ،العقالنية.
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